
Čtyři setkání Exodus 6



První kroky ke svobodě

Mojžíš stále váhá 
před odchodem. 

Není to tak 
jednoduché.

Bůh plní své sliby

- Mojžíš potká Árona
- Izraelci ihned uvěří

Víme, že Izraelcům, 
kteří věří a klaní se 
Bohu nadšení dlouho 
nevydrží. Přesto je 
ale dobré ho mít.

Význam hole: 
Mojžíšova hůl se stala 

Boží holí. Bůh mu 
dává proměněné to, 
co si Mojžíš přinesl.

Dělba práce podle 
obdarování: 

Áron mluví

Mojžíš dělá zázraky

Izrael je Boží 
prvorozený syn
- privilegium

- úkol a 
zodpovědnost

S Bohem pouze 
„rituálně správně“ 

Nutná obřízka

Obyčejný obraz muže 
s holí, který na oslu 

veze manželku a dva 
syny – přesto velký 

potenciál



První neúspěšný pokus

Na začátku příběhu 
jsou povzbuzeni vírou 
lidu, na konci je znát 

veliká beznaděj.

Téma prvotního 
neúspěchu

Před posunem vpřed 
je někdy potřeba 

očekávat posun zpět, 
regresi a zhoršení 

stavu.

Farao jedná 
královsky a logicky. 
Neočekávali bychom 

nic jiného.

Farao dnes: jak nás 
práce oddaluje od 
Boha a vztahu s ním

Bůh bere lidi jako 
své vlastnictví za 

které bojuje, protože 
jsou jeho.

Mojžíš má ve vztahu 
s Bohem prostor na 

výčitky.

Do knih zákona se 
projevilo téma dne 

odpočinku, svátečních 
odpočinků a 

odpočinkových let.

Izraelci chtějí a 
zároveň nechtějí 

změnu. Nechtějí si to 
rozházet u faraona.



Exodus 5:22-23

Mojžíš se navrátil k Hospodinu a řekl: Panovníku, proč

jsi ublížil tomuto lidu? Proč jenom jsi mě poslal? Od

chvíle, kdy jsem přišel k faraonovi, abych mluvil ve

tvém jménu, jednal s tímto lidem zle, a vůbec jsi svůj

lid nevysvobodil.

Reakce na neúspěch: 
Výčitka vůči Bohu 

(mentalita posla, který 
za to sám nemůže)

Vyčítá Bohu, že: 

- Ublížil
- jednal zle
- nevysvobodil

Před posunem vpřed je 
někdy potřeba očekávat 

posun zpět, regresi 
a zhoršení stavu.

Čtenář ví, že ho na to 
Bůh připravil opakovaně 
mu to říkal, ale dokud to 
Mojžíš nezažije tak tomu 

stejně nevěří.

Mojžíš vidí, že způsobili 
mnohem víc, než jen 

odmítnutí.1.



Co dostává Mojžíš od Boha jako lék proti 
pochybnostem? 



Exodus 6:1

Hospodin Mojžíšovi odvětil: nyní uvidíš, co učiním

faraonovi, že kvůli silné ruce je propustí, ba kvůli

silné ruce je vyžene ze své země.

Tento verš patří 
příběhově spíše do 
předešlé kapitoly.

Mojžíš si stěžuje u 
Boha na to, že se věci 

mění jen k horšímu. 
Celá 6 kapitola sérií 

reakcí na tuto stížnost.

První rozhovor 
s Bohem v této 

kapitole.

Téma: Boží ruka se v 
kapitole objevuje 

častěji. V tuto chvíli 
jde o ruku „silnou“.

Ještě větší zázrak: 
Ne jen že budete 

moci odejít, ale farao 
vás sám vyžene.

1.



Exodus 6:2-4

I promluvil Bůh k Mojžíšovi a řekl mu: Já jsem

Hospodin. Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a

Jákobovi jako Bůh všemohoucí, ale svým jménem

Hospodin jsem jim nebyl znám. Ustanovil jsem s nimi

také smlouvu, že jim dám Kenaanskou zemi, zemi

jejich putování, v níž pobývali jako cizinci.

Bůh podruhé v Egyptě 
navazuje s Mojžíšem 

rozhovor.

Text nepopisuje žádný 
výrazný zážitek 

spojený s rozhovorem 
s Bohem.

Fráze: „Já jsem 
Hospodin“ se v této 
kapitole vyskytne 3x 

Teď uvádí řeč k 
Mojžíšovi. 

Bůh všemohoucí
„El Shaddai“

Boží sebe-zjevení se 
postupně rozvíjí. Spolu 

s příběhem dějin 
spásy.  

Opět odkaz na Boží 
smlouvu s Abrahamem 

(Ex 2:24)2.



Exodus 6:5

Já jsem také slyšel sténání synů Izraele, jež Egypťané

nutili otročit a připomenul jsem si svou smlouvu.

Opět téma Boží 
lítosti nad lidmi: 

„slyší sténání lidí“

Bůh se nám v této 
kapitole zjevuje jako 
Bůh smlouvy. Co je to 

za smlouvu? 

Velmi podobný verš 
jako Ex 2:24. Mojžíš 

to potřebuje 
zopakovat.

2.





Exodus 6:6-8

Proto řekni synům Izraele: Já jsem Hospodin. Vyvedu vás

zpod jha egyptských robot, vysvobodím vás z vaší otročiny.

Ujmu se vás vztaženou paží ve velikých soudech. A přijmu

vás za svůj lid a budu vaším Bohem, a poznáte, že já

Hospodin jsem váš Bůh, který vás vyvádí zpod jha

egyptských robot. Uvedu vás do země, o které jsem

pozvednutím ruky přísahal, že ji dám Abrahamovi, Izákovi a

Jákobovi. Vám ji dám do vlastnictví. Já jsem Hospodin.

Smysl celého 
Exodu: Aby 

poznali, že Já 
jsem Hospodin.

Vztažená paže.

Zvednutá ruka.

Fráze „Já jsem 
Hospodin“ uvozuje 
a ukončuje zprávu 

pro lidi. 

2.



Exodus 6:9

Mojžíš takto mluvil k synům Izraele, ale neposlouchali

Mojžíše pro malomyslnost a tvrdou otročinu.

Druhý pokus: 
Mojžíš jde za 

Izraelci, ale oni 
neposlouchají.

1) Malomyslnost = 
krátkost ducha 
(krátký dech)

2) Tvrdou otročinu

Uvažovali Izraelci 
vůbec v kategorii 
svobody? Měli na 

to příběhy?

Jak je asi Mojžíšovi 
na konci rozhovoru 
s nimi? Co myslíte, 

že udělá?



Exodus 6:10-12

Pak Hospodin k Mojžíšovi promluvil. Jdi a promluv

k faraonovi, egyptskému králi, ať propustí syny

Izraele ze své země.

Ale Mojžíš před Hospodinem říkal: Hle, synové

Izraele mi nenaslouchali a jak mi bude naslouchat

farao, nadto jsem člověk neobratných úst!

Mojžíš ztratil naději. 
Nedovede si 

představit, že to 
půjde lépe u 

Faraona.

Vrací se zpět k 
argumentu své 
nedostatečnosti 
a neschopnosti

Člověk 
„neobřezaných úst“ 

3.



Exodus 6:13

Ještě Hospodin promluvil k Mojžíšovi a k Áronovi

a dal jim příkaz pro syny Izraele a pro faraona,

egyptského krále, aby vyvedl syny Izraele

z egyptské země.

Čtvrtý rozhovor 
s Bohem naznačen 

v textu.

Tentokrát mluví 
k Mojžíšovi i Áronovi. 

Chce, aby to teď 
slyšeli oba a ne jen 

Mojžíš. 

Je větší 
pravděpodobnost, 

že se Mojžíš s Áronem 
navzájem povzbudí, 
když to uslyší spolu.

Farao přikazuje 1:22
Bůh přikazuje 4:28
Farao přikáže 5:6
Bůh přikazuje 6:13

4.



Co dostává 
Mojžíš od Boha 
jako lék proti 
pochybnostem? 

1. Poznání „já jsem Hospodin“

2. Připomíná smlouvu a historii

3. Připomenutí opakuje několikrát (4x rozhovor)

4. Dává mu vizuální symbol – silná vztažená ruka

5. Zaslíbení do budoucnosti

6. Parťáka



Čtyři setkání
Bůh dodržuje 

smlouvy, které s lidmi 
uzavře ale někdy 

trvá než se 
„rozpomene“.

Téma prvotního 
neúspěchu

Boží a faraonovi 
příkazy stojí proti 

sobě. 

Všichni to chtějí 
vzdát a jen Bůh je 
ten, který příběh 

dotáhne do konce.

Vrcholí frustrace z 
toho, že to bez 
Božího zásahu 

opravdu nepůjde.

Člověk potřebuje 
některé věci slyšet 
vícekrát a ne jen 

jednou. 

Důvod krize: lidé si 
musí bytostně 

uvědomit, že naráží 
na své limity. 

Bůh se chce předvést!

Věříme v Boha, který 
není mlčenlivý, ale 

mnohokrát a 
mnohými způsoby 

mluví.



Otázky oddílu

Jakými vlastnostmi se vám Bůh zjevil ve vašem životním příběhu?

Jak vypadala vaše období pochybností? Nad čím jste 
pochybovali? 

Co vám Bůh dal proti pochybnostem? 

Co to pro vás znamená, že jste Božím vlastnictvím? Jaký má tato 
víra dopad do vašeho života? 

Zažili jste někdy rozpor mezi tím o něčem vědět a něčemu věřit? 
(Mojžíš ví že to půjde ztuha a stejně je v tu chvíli překvapen.)


